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VSI SVETI
Praznik vseh svetih nam govori o življenju
in smrti, predvsem pa o smislu življenja. Čemu
smo na svetu? Kaj je smisel življenja? Kakšna je
naša pot na tej Zemlji? To so vprašanja, ki si jih
človek zastavlja skozi vso zgodovino človeštva.
Še toliko bolj si ta vprašanja zastavljamo v
življenjskih preizkušnjah, nesrečah, v bolezni in
ob smrti. Kaj delam tu na Zemlji? Ali je s smrtjo
vsega konec? To so prvobitna človekova
vprašanja in kdor si jih ne postavlja, z njim
nekaj ni v redu.
Zamislimo si človeka, ki sredi velemesta, kjer kar mrgoli ljudi, nekam drvi. Skozi
množico surovo divja, se preriva, suva ljudi levo in desno, kakšnega celo podre.
Končno ga s silo ustavijo in začudeni vprašajo: Kaj pa počneš? Začuden jih pogleda
in pravi: Ne vem! Kam pa hitiš? Ne vem. Od kod pa prihajaš? Ne vem. Če bi se kaj
takega zgodilo, bi takega človeka verjetno odpeljali v umobolnico. Žal pa se nekaj
podobnega lahko dogaja z nami vsak dan. Hitimo, si prizadevamo za to in ono,
delamo in garamo, se trudimo, pa morda ne vemo dobro zakaj, za koga, čemu.
Kakšen je zadnji cilj? Kakšen smisel ima življenje? Ali ga sploh ima?
Svetniki, ki se jih danes spominjamo, so vedeli
odgovor na ta vprašanja. Bili ljudje vere,
upanja in ljubezni. Vere v Boga in večno
življenje; ljudje upanja, ki so vztrajali v
dobrem tudi v najhujših preizkušnjah; ljudje
ljubezni do slehernega človeka in velikodušne
ljubezni do Boga. Živeli so preprosto življenje.
Bili so ponižni, krotki, lačni in žejni pravice,
usmiljeni, čisti v srcu, ki so delali za mir in
sožitje, ki so marsikaj pretrpeli zaradi vere in
zvestobe evangeliju. Skratka: dejavno so živeli Jezusove blagre. Z Jezusovo
pomočjo so se trudili biti dobri. Bili so zvesti ne le v velikih, ampak tudi v malih

stvareh. Naj nam bodo ti sveti bratje in sestre zgled zvestobe, ko morda kdaj
zablodimo v labirintu življenja. - Vera v Jezusa Kristusa, od mrtvih vstalega, in pa
zgled tolikih svetnikov, naj nam daje tolažbo in pravo smer našemu potovanju
skozi to življenje.
Nebesa so povsod tam, kjer je človek napolnjen z ljubeznijo do Boga in do bližnjega.
(Sv. Hildegarda)

ZAHVALNA NEDELJA
Hvaležnost je ena temeljnih človekovih lastnosti in
kreposti – hvaležnost do Boga in do ljudi. Prositi navadno
znamo, zahvaliti pa se kar pozabimo – kot nehvaležni
gobavci, ki jih je Jezus ozdravil. Kdor ne zna reči hvala, z
njim nekaj ni v redu. Kot kristjani pa še posebej vemo, da
smo vse prejeli od Boga in je vse božji dar, dar dobrotne
božje roke, pa na to vse prevečkrat pozabljamo. Tudi naša
molitev mora biti najprej zahvala Bogu, potem šele prošnja. Vse je torej božji dar,
ne smemo pa božjih darov uporabljati napačno, ampak po božji volji.
Recimo torej vsak dan Bogu hvala za vse, kar smo, kar prejemamo, kar imamo.
Bodimo hvaležni tudi drug drugemu, saj smo
drug od drugega odvisni in drug drugega
potrebujemo ter prosímo Boga, da bi njegove
darove uporabljali v miru in po božji volji. Božji
darovi nam ne smejo biti sredstvo za greh.
Vsak dan znova se Bogu zahvaljujmo za vse kar
smo, za vse kar imamo ter imejmo vedno odprto
srce za potrebe bližnjega.

O Z N A NI L A , O B V E S T I L A . . .
* Večerna maša je odslej ob 17 h.
* V torek, 1. novembra, je zapovedan praznik – VSI SVETI. Sv. maša ob 7 h in 10 h ter ob
14 h. Po maši ob 14 h bodo na pokopališču molitve za rajne. Potrudite se za potrebno
zbranost in tišino na pokopališču. Pri molitvi sodelujmo vsi! – Zvečer ob 17 h bo v
župnijski cerkvi molitev rožnega venca za rajne. Vabljeni! Tudi doma molimo za rajne!
* V sredo, 2. novembra, je spomin vernih rajnih (verne duše v vicah). Maša ob 8 h in 17h.
Vabljeni k sv. maši!
* 6. novembra je zahvalna nedelja. Zahvalimo se Bogu za vse, kar
prejemamo! Cerkev boste okrasili zlasti s poljskimi pridelki, kot po
navadi. Ob 10 h bo maševal ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton
Jamnik, ki je bil med nami že na lovrenško nedeljo. Pri obeh mašah
bo ofer za cerkvene potrebe.

* 13. 11. je Martinova nedelja. Ob 11 h bo žegnanje pri sv. Lenartu.
* 20. novembra je nedelja Kristusa Kralja. Popoldne ob 14.30 h bo na Veliki Dolini
srečanje Župnijskih pastoralnih svetov (o družini). Gost bo p. Branko Cestnik.

»Največja usluga, ki jo lahko naredi oče svojemu
otroku je, da ima rad svojo ženo. Največje usluga,
ki jo lahko naredi mama svojemu otroku je, da ljubi
in spoštuje svojega moža«.
(p. Karel Gržan)
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